
  

 

  

  
Krydderurter 

Krydderurter er køkkenets prik over i'et. 

Men husk at få ryddet op i krydderurtebedet en gang om 

året. 

 

Både køkkenhaven, højbedene og krydderurtebedene har 

lidt under de meget kolde dage og nætter dette forår. Men 

nu skal vi endeligt til at nyde de nyopgravede kartofle, og 

så skal vi i krydderurterne og hente til dressingen til oven 

på de nye kartofler eller ned i kartoffelsalaten. 

Retter med fisk kvitterer især for brugen af både estragon, 

purløg og kinaløg. 
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Kylling elsker rosmarin og estragon og kalvekødet råber på 

timian. 

Ramsløgene er ovre nu, men planter du kinaløg i haven, 

kan du hele sommeren forsat få glæde af purløgs-

hvisløgssmagen. 

 

Mange krydderurer er flerårige og klare fint de danske 

vintre, men vedligeholdelsen af disse kræver en hård hånd 

eller spade – og nogle nye friske planer ind imellem. 

Rodskudsdannende krydderurter som peberrod og mynte 

breder sig og skal holdes i skak, så de ikke overtager hele 

bedet. Hak gerne ned i planterne med en spade og fjern, 

eller høst, de kasserede skud. Du kan sagtens udføre 

denne lidt volsomme form for beskæring nu, mens 

planterne er i god vækst. 

Han du citronmelisse og andre frøspredende krydderurter, 

gælder det om at få luget de små frøplanter op, mens de 
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stadig er lette at trække op af jorden. 

Når disse udtyndinger er foretaget, skal jorden løsnes godt 

og gerne tilføres et lag Naturgødning. Så kan der planes 

nye skønne krydderurter til endnu mere glæde i køkkenet 

og ved bordet. 

  

God arbejdslyst 

  

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 
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